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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
04 de outubro a 11 de novembro de 2020

O que você precisa saber

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO SUS TERÃO BENEFÍCIO  
PARA ADEQUAÇÃO À PANDEMIA

O Ministério da Saúde instituiu benefício financeiro excepcional e específico 
para adequação das instalações e das equipes de assistência odontológica 
credenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS) em virtude da pandemia.  
A adesão ao benefício é voluntária e depende dos estados e dos municípios.  
Os valores vão de R$ 1.931,00 a R$ 13.517,00.

INSS FACILITA REGULARIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS  
SUSPENSOS DO BPC

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que gerencia o pagamento do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), determinou uma série de situações  
em que é possível reverter a situação dos beneficiários que foram suspensos 
antes da pandemia do coronavírus. Dentre elas, os beneficiários poderão  
reativar o benefício pela internet ou mesmo automaticamente por meio de  
busca ativa do Ministério da Cidadania.

JOVENS FICAM DESOBRIGADOS DE CERIMÔNIA DE JURAMENTO  
À BANDEIRA NACIONAL

Em virtude da pandemia, o Governo desobrigou os jovens dispensados do  
Serviço Militar Obrigatório de participar da cerimônia de juramento à  
Bandeira Nacional até o fim do Estado de Calamidade Pública.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA AUTORIZA REPARCELAMENTO  
DE DÍVIDAS COM RECEITA FEDERAL 

O Ministério da Economia autorizou que empresas adeptas do Simples 
Nacional possam reparcelar dívidas com o Fisco mais de uma vez ao ano,  
como era permitido anteriormente. Há regras para obtenção desse  
benefício, como pagar parte do débito original já na primeira parcela.  
O reparcelamento pode ser feito por meio do site da Receita Federal.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA AMPLIA PRAZO PARA PRESTAÇÃO  
DE CONTAS DE ENTIDADES SOCIAIS

Em virtude da pandemia, o Conselho Nacional de Assistência Social ampliou 
de abril para dezembro, excepcionalmente neste ano, o prazo para que as 
entidades sociais cadastradas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
prestem contas sobre suas atividades.

VISITAS PRESENCIAIS EM PENITENCIÁRIAS TEM RETORNO 
GRADUAL AUTORIZADO

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) autorizou a retomada gradual 
das visitas presenciais de familiares e amigos aos detentos dos presídios 
federais. As visitas continuam restritas aos grupos de risco e só podem 
acontecer uma vez ao mês. O Depen manteve a opção das visitas virtuais.
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Perdeu alguma informação importante 
na semana passada?  

Aqui estão as principais medidas das edições 
anteriores do Boletim Covid-19

https://www.raps.org.br/tag/boletim/
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